
Instrukcja używania - przeczytaj uważnie

Alsiroyal® Cistus PLUS
Infect Blocker

Ochrona przed wirusami i bakteriami w celu zapobiegania, metodami fizycznymi, 

zakażeniom i chorobom układu oddechowego. 

Wyrób medyczny

NATURALNA OCHRONA ZDROWIA W OKRESIE PODWYŻSZONEGO RYZYKA ZAKAŻEŃ.

Drogi Kliencie,

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji używania. Zawiera ona ważne informacje dotyczące stosowa-

nia tego wyrobu medycznego - pastylek do ssania na gardło Alsiroyal® Cistus PLUS Infect Blocker. Kupując pastylki 

do ssania na gardło Alsiroyal® Cistus PLUS Infect Blocker, kupiłeś innowacyjny wyrób medyczny. Wyciągi z czystka 

kreteńskiego i owoców czarnego bzu, wraz z zawartymi w nich polifenolami oraz z gumą arabską, tworzą ochron-

ny film  pokrywający błony śluzowe jamy ustnej i gardła. Ta bariera fizycznie (mechanicznie) chroni przed wirusa-

mi i bakteriami, tym samym zapobiegając ich przenikaniu do komórek organizmu i jednocześnie ich dalszemu 

namnażaniu.

Ze względu na fizyczny (mechaniczny) sposób działania wyrobu nie rozwija się oporność mikroorganizmów.

OBSZARY ZASTOSOWANIA I ZASADA DZIAŁANIA:

• Utrzymuje w sposób fizyczny naturalną funkcję ochronną błony śluzowej jamy ustnej i gardła przed wirusami i bakteriami.

• Nadaje się również do stosowania przy pierwszych oznakach podrażnienia gardła.

• W przypadku zwiększonego ryzyka zakażenia, w celu zapobiegania chorobom zakaźnym i zapalnym lub innym schorzeniom 

dróg oddechowych różnego pochodzenia, poprzez utworzenie fizycznej (mechanicznej) bariery w jamie ustnej i gardle.

DAWKOWANIE, SPOSÓB I CZAS STOSOWANIA:

Dorośli: ssać (rozpuścić w ustach) 1 pastylkę 3-6 razy na dobę.

Dzieci od 12 roku życia (o wadze nie mniejszej niż 25 kg): ssać (rozpuścić w ustach) 1 pastylkę 3 razy na dobę.

Dzieci od 6 roku życia: ssać (rozpuścić w ustach) 1 pastylkę na dobę.

Czas stosowania zależy od przebiegu objawów, ale nie powinien przekraczać 30 dni. Należy wziąć pod uwagę informacje zawarte 

w części „Środki ostrożności i ostrzeżenia”.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OSTRZEŻENIA:

Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 7-10 dni, należy skontaktować się z lekarzem, aby ustalić przyczynę dolegliwości i zdiagnozo-

wać chorobę.

Wyrób zawiera zamienniki cukru maltitol i sorbitol. Spożywane w dużych ilościach mogą powodować biegunkę. Jeśli Twój 

organizm nie toleruje tych zamienników cukru, prosimy o stosowanie pastylek na gardło Alsiroyal® Cistus PLUS Infect Blocker 

tylko po konsultacji z lekarzem.

Nie ma danych dotyczących stosowania pastylek do ssania na gardło Alsiroyal® Cistus PLUS Infect Blocker u kobiet w ciąży lub 

karmiących piersią.

Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

PRZECIWWSKAZANIA:

Jeśli jesteś uczulony na którykolwiek składnik pastylek do ssania na gardło Alsiroyal® Cistus PLUS Infect Blocker, nie używaj tego 

wyrobu medycznego.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE: 

Brak informacji o działaniach niepożądanych.

INTERAKCJE Z INNYMI PRODUKTAMI:

Aby uniknąć interakcji z produktami leczniczymi, należy przyjmować produkty w odstępie jednej lub dwóch godzin lub skonsulto-

wać się z lekarzem.

PRZEDAWKOWANIE I NIEPRAWIDŁOWE STOSOWANIE:

Skutki przedawkowania nie są jeszcze znane, ale należy przestrzegać zalecanego dawkowania. Jeśli zapomniałeś zastosować ten 

wyrób, nie stosuj podwójnej dawki przy kolejnym użyciu, ale kontynuuj stosowanie zgodnie z opisem w rozdziale „Dawkowanie, 

sposób i czas stosowania”.

POSTAĆ I SKŁAD:

Oryginalne opakowanie zawierające 30 pastylek do ssania na gardło.

SKŁAD:

Aktywne składniki: w 1 pastylce do ssania na gardło znajduje się 778 mg gumy arabskiej, 80 mg wyciągu z czystka (cistus 

creticus) (> 65% polifenoli) oraz 20 mg wyciągu z owoców czarnego bzu. 

Pozostałe składniki: syrop sorbitolowy, syrop maltitolowy, woda oczyszczona, witamina C, kwas cytrynowy, naturalne 

substancje aromatyzujące, substancja słodząca acesulfam K, olej roślinny, olejek miętowy.

Produkt wegetariański, wegański, bez glutenu, bez laktozy, bez cukru. Bez konserwantów i barwników.

INNE WAŻNE INFORMACJE:

Zakażenia dróg oddechowych (przeziębienie)

Przeziębienie to zwykle ostre zakażenie górnych dróg oddechowych wywołane przez wirusy. Zakażenia dróg oddechowych 

są powszechną chorobą. Dorośli chorują średnio na przeziębienie dwa do pięciu razy w roku, a dzieci w wieku przedszkolnym 

nawet cztery do ośmiu razy w roku. Przeziębienie („zakażenie wirusowe”) to forma zapalenia jamy ustnej i gardła, która 

często występuje po ekspozycji na zimo. Typowe objawy to kaszel, katar, chrypka i ból gardła. W takich przypadkach antybio-

tyki często nie pomagają, ponieważ zabijają tylko bakterie, a większość patogenów to wirusy.

Ryzyko zakażenia (pandemie)

Ostatnio zakażenia wywołane przez nowe wirusy, niezależnie od pory roku, stały się bardziej powszechne. Zakażania te 

obejmują gorączkę powyżej 38 °C  i objawy, takie jak ból gardła, katar, kaszel, bóle mięśni i stawów lub bóle głowy i 

biegunka.

Czystek kreteński

Czystek kreteński (łac. Cistus creticus) już w czasach przedchrześcijańskich zajmował silną pozycję w praktyce lekarskiej w 

krajach śródziemnomorskich. Miejscowi nadal kultywują tradycję robienia herbaty z liści czystka kreteńskiego, która ich 

zdaniem zapobiega zakażeniom dróg oddechowych.

Czarny bez

Bez czarny i jego owoce już kilka tysięcy lat temu odgrywały ważną rolę w praktyce lekarskiej. Już Hipokrates z Grecji zachwa-

lał lecznicze właściwości czarnego bzu przy przeziębieniach i zakażeniach górnych dróg oddechowych. Nazwał nawet czarny 

bez „małą apteczką”. Wyciąg z owoców czarnego bzu zawarty w pastylkach do ssania na gardło Alsiroyal® Cistus PLUS Infect 

Blocker pochodzi ze szczególnie bogatego w antocyjany czarnego bzu „Haschberg” uprawianego w Styrii w Austrii.

Przenikanie wirusów i bakterii do organizmu

Jeśli wirusy i bakterie zdołają wniknąć do komórek organizmu i szybko się tam namnażać, osłabiają odporność organizmu. 

Powoduje to zarówno zakażenia wirusowe (przeziębienie) z towarzyszącymi objawami, takimi jak katar, chrypka i kaszel, jak 

i zakażenia ogólne, które z kolei powodują podwyższoną temperaturę i objawy związane z gorączką.

Aktywna ochrona przed zakażeniami

Współczesne badania ujawniają nowy potencjał zastosowania czystka kreteńskiego do ochrony przed wirusami i bakteriami. 

Wyciągi z czystka kreteńskiego i czarnego bzu wchodzące w skład pastylek do ssania na gardło Alsiroyal® Cistus PLUS Infect 

Blocker są bogate w polifenole pochodzenia roślinnego, które działają ochronnie. Wraz z gumą arabską pokrywają błony 

śluzowe jamy ustnej i gardła ochronnym filmem. Wirusy, bakterie i inne szkodliwe substancje nie przenikają tej fizycznej 

bariery, pod warunkiem, że stosujesz pastylki do ssania w celach profilaktycznych lub przy pierwszych oznakach podrażnienia 

gardła, w celu ochrony przed zakażeniem, przy pierwszych objawach.

Wytwórca: Alsitan GmbH, Gewerbering 6, D-86926 Greifenberg, Niemcy

Dystrybutor: Valentis Polska Spółka z o.o., ul. Krakowiaków 50, 
02-255 Warszawa, Polska

Data ostatniej rewizji: Październik 2020 r.

Symbole na opakowaniu:

Termin przydatności do 
użycia (patrz opakowanie 
zewnętrzne / blister)

Wyrób 
medyczny

Zapoznaj się 
z instrukcją 
używania 

Przechowywać w suchym 
miejscu w temperaturze 
15 ° C - 25 ° C

Numer serii (patrz 
opakowanie 
zewnętrzne / blister)

Chronić przed 
światłem 
słonecznym

Alsiroyal® Cistus PLUS Infect Blocker pastylki do ssania na gardło:

• Działa jako warstwa ochronna

• Tworzy naturalną barierę

• Pomaga w profilaktyce i przy pierwszych oznakach zakażenia

Masz pytania?

Prosimy o kontakt z naszym lokalnym 
przedstawicielem: 
Valentis Polska Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 50 
02-255 Warszawa, Polska, 
telefon: (+48) 22 315 01 52, 
www.valentis.pl

ALSITAN GmbH • D-86926 Greifenberg • www.alsiroyal.de
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